Flo-Code er markedssleder innen
merking av rørledninger, kanaler,
ventiler og utstyr.

Flo-Code
- MER ENN 40 ÅR SOM
MARKEDSLEDERE
«Flow-coding» er et system for merking
(identifisering) av rør som integrerer
fargekode, innholds- og funksjonsbeskrivelse
samt strømningsretning i ett merke.
Vi er totalleverandør av alle typer merker og
skilt som kreves for identifisering av rørlinjer,
ventiler og utstyr (følger alle standarder både
nasjonalt og internasjonalt)
FLO-CODE RØRMERKINGSTAPE

FLO-CODE STD tape 16x1000cm

FLO-CODE mini tape 11x1000cm

Til rør med utvendig dia. ned til 1»/25mm

Til rør med utvendig dia. mindre enn 1»/25mm

FLO-CODE RØRMERKINGSTAPE FOR
MEDISINSKE OG INDUSTRIELLE GASSER

Levers i ruller av 8x500 cm

Vi leverer og installerer alle typer skilt i overensstemmelse
nasjonale og internasjonale standarder
OFFSHORE BRAKETTSKILT

LAMINERTE PVC SKILT

SIKKERHETSMERKING

GAVEGRAVERING
Flo-Code kan gravere på de
fleste typer materialer og har
ikke noe minimumsantall.

GALUTEC LEKKASJESØKER

Brukbar i opptil -15°C og -45°C
Finner fort og sikkert enhver lekkasje
på armatur, forbindelser, ledninger og
ventiler.
Rustbeskyttende
Ubrennbar, Miljøvennlig og Ugiftig
Med kullsyre (CO₂) som drivmiddel

Flo-Code leverer merking for
bruk både til lands og vanns

DYPGRAVERTE ABS/Trafolyte skilt

Lasergraverte alum/sstl skilt

Dypgraverte sstl skilt

VENTILASJONSMERKING

INGENIØRTJENESTER
Vi kan tilby våre kunder utarbeidelse av spesifikasjoner for
identifisering av rør, ventiler og utstyr, korrigering/oppdatering av flytskjemaer (P&IDs), konvertering av foreldede
nummersystemer til nye krav, samt oppdatering av dette
direkte i kundens vedlikeholdsprogram (SAP el.)

RÅDGIVNING
Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør,
kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår
erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om
merking – enten det gjelder renovering av eksisterende
anlegg eller prosjekter.

AVSTEGNINGSGUIDER
For å lette arbeidet med avstengning av deler av et
rør-anlegg ved lekkasjer, endringsarbeider og
lignende, utarbeider vi ventilavstegningsguider som er
søkbare på ventilnummer og romnummer.

INSTALLASJON OFFSHORE OG VVS
Vi kan vi tilby pakker som innbefatter at vi utfører alt fra
planlegning og materielluttak til montasje og overlevering.
Dette gjelder både for offshore og VVS.

Adresse
FLO-CODE AS
P.O.Box 102, 1378 Nesbru, Norway
Dalslia 36, 1394 Nesbru, Norway
Kontakt
Tel.: 47 66 84 64 00
E-mail: info@flo-code.com
Ordremottak /salg materiell:
Wenche Bø – tlf: 66846400
wenche@flo-code.com
Prosjekt / montasje land:
Christian Liverød – tlf: 46416610
christian.liverod@flo-code.com
Prosjekt / montasje land og offshore
Stein Wavik – tlf: 46425658
stein.wavik@flo-code.com
Administrasjon /salg:
Christian Sanne – tlf: 93235766
christian@flo-code.com

WWW.FLO-CODE.COM

